
Втомлені сонцем. Нова ймовірна реальність для всіх
Як глобальне потепління змінює Україну і чого нам чекати від 
конференції ООН у Парижі

Мар’яна Вербовська, Українська Правда

Коротка зима без снігу і спекотне літо – реальність, до якої радять адаптуватися 
українські гідрометеорологи.
Клімат України змінився за останні 50 років у зв'язку з глобальним потеплінням. Якщо 
ситуація на планеті не зміниться, до кінця цього століття температура підвищиться
іще на 3,56 градусів за Цельсієм.
Аби зупинити потепління, сьогодні розпочалася Конференція Рамкової Конвенції ООН з 
питань зміни клімату. Цьогорічна подія стане історичною: представники 198 країн 
підпишуть на заході нову Кліматичну угоду, яку іще називають "планом дій для 
порятунку планети".
Конференція проходитиме у виставковому центрі ПарижЛе Бурже з 30 листопада 
по 11 грудня.

*   *   *
ЖанРене Брюнетьєр, керівник Ініціативи "Будівлі та енергетична ефективність" при 
кафедрі клімату університету у Парижі, запрошує в одну з аудиторій. З кишені його 
піджака видно градусник для вимірювання кімнатної температури. Він носить його 
усюди, аби показувати, наскільки нераціонально люди витрачають енергію.
"Я був у Києві кілька років тому. Це була зима, в готелі було дуже гаряче, регулятора 
температури немає. Я відкрив вікно, аби знизити температуру. Провітрив кімнату і 
підігрів місцевих пташок", – усміхається ЖанРене.
Градусник дослідника показує, що у кімнаті 26 градусів тепла, при нормі 19. Навіть тут,
на кафедрі клімату, витрачають куди більше енергії, аніж треба.
Проблема нераціональної витрати енергії – глобальна, відтак вирішити її можна 
лише усім разом.
Вчений пояснює, що зміни клімату спричинені викидами вуглекислих газів в 
атмосферу через людську діяльність. Понад двадцять років цим питанням займаються 
понад дві тисячі дослідників в рамках міжнародної     організації   IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) – Міжурядова група експертів зі зміни клімату. Організація 
навіть нагороджена Нобелівською премією Миру у 2007 році.
Група створена у 1988 році Світовою     метеорологічною     організацією і Програмою з 
проблем навколишнього середовища Організації Об'єднаних Націй для оцінки наукової
інформації, що стосується зміни клімату і формулювання реальних стратегій 
реагування на ці зміни.
Саме ці дані – основа для плану адаптації, який зараз розроблятимуть на конференції у
Парижі.
Згідно з останніми дослідженнями, рівень океанів підніметься через танення 
льодовиків, маленькі острови невдовзі підуть під воду. Інші наслідки: велика кількість
екстремальних погодних явищ. Нас чекає засуха, торнадо, повені, цунамі. Ще одна 
небезпека – окислення океанів, яке змінить біологічні режими під водою.
Якщо ситуація на планеті не зміниться, до кінця цього століття температура на 
Землі підвиситься у середньому на 3,56 градусів за Цельсієм – і це буде 
фатальним для низки біологічних видів.
"В наших руках доля наших дітей, це не перебільшення. Якщо найближчим часом 
температура зросте на 2 градуси, процеси глобального потепління стануть 
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незворотними. Ми сподіваємося, що зустріч у Парижі стане моментом істини, де 
підпишуть вимогами щодо зменшення кількості викидів вуглецю.
Якщо хочемо дістатися кліматичного балансу, треба відійти від моделі викопного 
палива. Країни повинні зобов'язатися відмовитися використовувати виключно викопне 
паливо", – каже Ніколя Юло, радник президента Франції з екологічних питань.

Коротка зима – довге літо
До Міжурядової групи експертів зі зміни клімату входять двоє українців – це 
представники Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України. 
Дані інституту використовують для прогнозів зміни температури.
"Цього року ми мали найтеплішу зиму за весь період спостережень. В Києві остання 
дата заморозків – 22 лютого. Вперше за всю весну не було не те, що морозів, а й 
заморозків. Раніше заморозки траплялися й у червні", – розтлумачує результати змін 
клімату в Україні Віра Балабух, завідувачка відділом синоптичної метеорології 
Українського гідрометеорологічного інституту.
Взимку підвищилася мінімальна температура, зима стала комфортна, зникли тривалі 
тріскучі морози. Справжня зима – з морозами та снігом – триває не три місяці, а тільки
три тижні.
Підвищення температури призводить до того, що опади взимку випадають 
здебільшого у вигляді дощу та мокрого снігу, стає інтенсивним явище наливання 
мокрого снігу.
"Пригадуєте, як було торік: сніг танув, налипав на дахи та дерева і ламав їх? Це дуже 
небезпечно і має подекуди невтішні наслідки. Відсутність снігового покриву взимку 
призводить до того, що річки мають менше живлення. Влітку натомість зростає 
максимальна температура і збільшується випаровування, зростає посушливість. Через
це багато районів відчуває нестачу води", – каже Віра Балабух.
В Україні зміни клімату аналізують від 1960х років в Українському 
гідрометеорологічному інституті. В 70х роках провести такі дослідження було значно 
складніше, середню добову температуру потрібно було рахувати на дерев'яних 
рахівницях.
Інформацію інституту використовують будівельники, житловокомунальне, лісове, 
сільське господарство. Розрахунки товщини електрокабеля теж потребують даних 
кліматичних умов. Навіть для будівництва ГЕС інститут може надати корисні дані про 
кліматичні умови.
Зміни клімату обумовлюють зміну водних ресурсів країни. Від температурного режиму
та кількості опадів залежить повноводність наших річок.

Роль України
Для України це – не просто обов'язок як члена рамкової конвенції ООН, брати участь у 
конференції, а й унікальний шанс задекларувати свою готовність переходу на 
альтернативні джерела енергії – і, врешті, відмовитися від енергетичної залежності.
Серед питань, що викликають найбільший інтерес, – яким буде внесок України до 
світової Кліматичної угоди?
У рамках підготовки наш уряд розробив проект очікуваного національновизначеного 
внеску (ОНВВ) України, його погодили й затвердили на державному рівні, та подали на
розгляд Секретаріату ООН. Для розробки ОНВВ України залучили низку національних 
експертів в рамках відповідних міжнародних проектів ПРООН, КлімаІст та Агентства 
США з міжнародного розвитку.
Наталя Гозак, координатор кліматичних проектів WWF в Україні, пояснює: зараз 
Україна пропонує скоротити викиди парникових газів на 4055% від рівня 1990 року.
"Але ж насправді після 1990 року наша економіка настільки впала, що таке 
"скорочення" означає фактичне підвищення викидів на 6% або й 41% від рівня 2012 року 
(в залежності від обраної опції внеску)! Держслужбовці пояснюють це складною 



економічною ситуацією та необхідністю післявоєнної відбудови економіки – оскільки 
досі не приймають той факт, що розвиток економіки не обов'язково має означати 
зростання викидів.
Енергоефективність та альтернативні джерела енергетики тільки зменшують 
залежність від імпортного газу", – каже Наталя Гозак.
Тобто, номінально Україна обіцяє суттєво скоротити кількість викидів, а на ділі – 
нічого робити для цього вже не треба.
У Мінекології запевняють, що зазначений цільовий показник є обґрунтованим, 
враховуючи військовополітичну ситуацію в країні, а також необхідність відновлення 
економіки та підвищення рівня життя.
"Я – за нульовий рівень викидів, але цей план узгоджується низкою державних 
структур і ґрунтується на низці досліджень зокрема й економічних. Ми розробили 5 
сценаріїв наших дій, де завжди залишатиметься можливість скорочувати кількість 
викидів залежно від того, як стабілізуватиметься ситуації в країні", – пояснює 
Владислав Вежнін, директор Департаменту кліматичної політики Мінекології.
Цікаво, що єдине зауваження, яке отримала Україна щодо розробленого ОНВВ – від 
Росії, стосувалося воно Криму. Мовляв, Крим це їхня територія. У міністерстві 
написали офіційний лист, де підкреслили приналежність Криму Україні.

Час адаптуватися
На конференції у Парижі не тільки підготують нову кліматичну політику, а й 
зобов'яжуть країни розробити плани адаптації до змін клімату. Усі держави повинні 
будуть підписати зобов'язання про розробку цих планів, а розвинені держави 
виділятимуть кошти на заходи із адаптації у малозабезпечених країнах.
"Цей фактор може мати позитивний бік для українців, оскільки збільшується період 
урожайності. Наше літо розпочинається на дватри тижні раніше і закінчується 
пізніше. За оцінками кліматичних моделей, цей період збільшуватиметься.
Треба зміщувати терміни посіву озимих культур, до прикладу. У кількох областях вже 
говорять про збір двох урожаїв на рік. Збільшується також час для рекреації та 
відпочинку. Українцям буде над чим працювати", – підсумовує Віра Балабух.



Велосипед проти вихлопної труби: уроки екології та арифметики

Марина Блудша, Українська Правда

Якщо поділити кількість офіційно зареєстрованих авто в Києві – 1,2 мільйони 
станом на початок 2015 року – на офіційну кількість жителів, то вийде 450 авто на 
тисячу жителів. У Парижі цей показник – 330 авто.
За два місяці до початку кліматичної конференції ООН, яка розпочнеться наприкінці 
листопада в Парижі, вулиці французької столиці спорожніли.
22 вересня, у Всесвітній день без авто, на паризьких дорогах зникли не лише затори, але
й нескінченна лавина автомобілів. Міська влада дозволила пересуватися вулицями 
тільки "швидкій допомозі", пожежникам, таксі та електромобілям.
Зелене світло в цей день дали велосипедистам і пішоходам.
До такого радикального заходу в місті з населенням, меншим за Київ, вдалися для того,
щоб привернути увагу до проблеми викидів від автомобілів, рівень яких уже перевищив 
шанхайський.
У містах України День без авто пройшов непомітно для людського ока і мало 
відрізнявся від решти днів у році: активний рух, затори, нескінченні потоки авто на 
дорогах. При цьому в Києві автомобілів більше, ніж у Парижі.
Україна, на жаль, дуже повільно переймає моду на екологічний спосіб життя, сталу 
мобільність чи енергозбереження. Тому наші міста переважно     обходяться     без   
велодоріжок, пішохідних зон, а Мінекології ніяк не допише кліматичну стратегію.
Очікуваний внесок нашої країни до нової глобальної кліматичної угоди, яка має 
замінити Кіотський протокол, експертиекологи оцінюють як непристойно скромний.
Водночас на вулицях (і навіть тротуарах) українських міст безроздільно панують 
автомобілі, хоча транспорт є одним з трьох основних джерел викидів СО2 і шкідливих 
токсичних газів.

Арифметика вихлопної труби
Транспорт посідає друге місце серед джерел викидів СО2 у світі після 
електроенергетики, випереджаючи навіть промисловість.
З 1970 року викиди від транспорту у світі зросли вдвічі, і зараз становлять близько 7 
гігатон СО2, тобто приблизно 23% загальних викидів СО2 в атмосферу. З них 70% 
припадає на дорожній транспорт – а в Україні всі 89%.
"Від викидів автомобілів є дві головні проблеми для екології. Поперше, забруднення 
повітря оксидами сірки та азоту, які потім доокисляються та випадають 
кислотними дощами, що негативно впливає на рослини та екосистеми водойм.
Подруге, викиди парникових газів посилюють природний парниковий ефект, який 
призводить до зміни клімату та підвищення температури на планеті", – каже експерт
із питань зміни клімату Національного екологічного центру України (НЕЦУ) Ірина 
Ставчук.
У Києві машин уже давно більше, ніж може вмістити місто, про що свідчать регулярні 
затори.
За офіційною статистикою, у столиці України 213 автомобілів на 1 тисячу жителів. Але 
якщо поділити кількість офіційно зареєстрованих авто в Києві – 1,2 мільйони станом 
на початок 2015 року – на офіційну кількість жителів, то вийде 450 авто на тисячу 
жителів. У Парижі цей показник – 330 авто.
І це при тому, що ця цифра не враховує машин киян, зареєстрованих в інших містах, 
автопарку жителів передмість, авто жителів столиці без київської прописки, а також 
транзитного транспорту.

http://life.pravda.com.ua/society/2015/11/3/202614/
http://life.pravda.com.ua/society/2015/11/3/202614/


Порахувати загальну кількість викидів від автомобільного транспорту в столиці 
України з огляду на безліч факторів навряд чи можливо, але, як виявилося, є дані по 
викидах СО2 у конкретних місцях щогодини.
Зокрема, такі заміри було зроблено в центрі Києва, на головних вулицях і мостах у 
рамках дослідження французького вченого Флоріана Ейро з університету "Екс
Марсель" спільно з Інститутом гігієни та медичної екології в Києві.
Наприклад, на проспекті Перемоги в Києві лише в західному напрямку проїжджає в 
середньому 2374 автомобілі за годину, а кількість викидів СО2 становить 1154 кг.
У дослідженні Ейро кількість викидів СО2 на проспекті Перемоги порівнюється з 
аналогічним показником автомагістралі А9 між двома містами на півдні Франції.
Рівень викидів СО2 на км/год там є удвічі меншим за київський проспект.
Наслідком великої кількості машин у місті стає не тільки посилення парникового 
ефекту викидами СО2, але й забруднення повітря твердими частинками, які 
впливають на захворюваність і довжину життя людей.
Тож чи варто дивуватися результатам     досліджень американських учених: діти, які 
живуть біля вулиць, по яких проїжджає понад 20 тисяч автомобілів на день, мають у 
шість разів більший ризик захворювання на рак, ніж діти, що живуть у тихіших 
районах з автомобільним трафіком менше 500 автомобілів на день.

Хто винен і що робити
Забруднення довкілля автомобілями можна розглядати не як проблему, а як наслідок, 
адже насправді проблемою є завелика кількість авто на вулицях міст.
Отже, її вирішення очевидне: зменшити частку використання приватних авто та 
розвивати громадський і велосипедний транспорт.
За словами експертів, проблему можна вирішити, змусивши водіїв великолітражних 
авто, від яких викидів у повітря найбільше, платити за це. За даними підрахунків 
Ф.Ейро, у складі автопарку Києва середні і важкі кросовери становлять майже одну 
п'яту – 19%.
У багатьох країнах Євросоюзу це вже врегульовано на рівні податкового 
законодавства.
"Коли людина купує малолітражне авто або гібридне, або електромобіль, то 
звільняється від податку на додану вартість чи отримує грошовий бонус. Покупці 
елітних авто та позашляховиків платять підвищений збір при їх реєстрації – сума 
може сягати 6 тис. євро", – розповідає Ставчук.
Така податкова схема, відома під назвою "бонусмалус", вигідна для держави. Франція 
ухвалила такий закон 2008 року, а в 2014 році французький уряд витратив 193 
мільйони євро і отримав 335 мільйонів євро від малус. Таким чином, перевага для 
держави становила 142 мільйонів євро протягом одного року.
Як зазначають у Національному екологічному центрі, дослідження фіскальних методів 
регулювання викидів автомобілів засвідчило, що такий реєстраційний збір є 
найдієвішим. Крім того, майже в усіх країнах ЄС також діє податок на пальне, а в 
деяких ще й щорічний податок на авто, який також залежить від обсягів викидів СО2.
Експерти НЕЦУ подавали відповідні пропозиції для включення в новий Податковий 
кодекс України – але замість цього український уряд хоче лишити пункт про щорічне 
оподаткування на 25 тисяч гривень дорогих авто в перші 5 років.
"Тобто, критерієм буде ціна, а не обсяг викидів. Людина повинна розуміти, за що 
платить гроші – не просто тому що заможніша, а тому що шкодить природі та 
людям", – пояснює еколог.

Менше машин, менше проблем
Регулювати кількість автомобілів у місті можна не лише матеріальними стимулами, 
але й прямими заборонами.

http://www.colorado.edu/news/releases/2000/02/29/new-study-links-high-traffic-streets-childhood-leukemia-other-cancers


Протягом 20142015 років щонайменше 6 європейських міст – Осло, Мадрид, Дублін, 
Мілан, Париж, Брюссель – заявили про плани з обмеження в'їзду автотранспорту в 
центр.
Це не означає, що рух транспорту в центрі буде паралізовано: пересуватися можна 
буде пішки, на трамваї, автобусі або велосипеді.
Арифметика екологічності велосипеда, на відміну від арифметики вихлопної 
труби – це теорія малих чисел.
Кількість викидів СО2 на людину, яка їде велосипедом, становить 16 г/км, тому як би 
не збільшувалась кількість велосипедистів у місті, результат обрахунку викидів 
парникових газів від них завжди буде мізерно малим.
Велосипеди потребують менше енергії для їх виробництва, ніж авто та обходяться без 
токсичних батарей або моторного мастила.
Виробництво велосипеда вимагає в 120 разів менше сталі, ніж виробництво 
автомобіля. Потреби в площі та ресурсах для його виробництва становлять 0,085% від 
потреб при виробництві автомобіля.
На одному паркомісці для автомобіля можна запаркувати до 10 велосипедів.
І, нарешті, екологічний слід (термін, який позначає ступінь використання природних 
ресурсів людиною) велосипедиста – у 12 разів менший, ніж в автомобіліста.
Але найпереконливішою завжди є фінансова вигода. Уже є наукове дослідження, в 
якому користь чи шкода від автомобільної і велосипедної їзди порівнюється в 
грошовому вимірі на     прикладі     Копенгагена.
Вплив автомобілів на кліматичні зміни (0,005 євро/км) в цьому дослідженні було 
оцінено на підставі ціни за тону СО2 згідно зі Схемою торгівлі викидами Євросоюзу.
Оцінюючи витрати і вигоду від автомобільної та велосипедної їзди в цілому для 
суспільства, вчені дійшли висновку, що один кілометр їзди на автомобілі коштує 0,15 
євро, тоді як суспільство отримує 0,16 євро за кожен кілометр на велосипеді.
Отже, інвестиції у велосипедну інфраструктуру виправдані.
Щоб вирішити проблему небезпечної для довкілля та здоров'я людей кількості 
шкідливих викидів автотранспорту в місті, не треба винаходити велосипед. Бо його 
вже давно винайшли. 

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/transport_transitions_in_copenhagen_418na1_en.pdf


Від Кіотського протоколу до Паризького договору

Ольга Скрипник, «Дзеркало тижня»

Нинішній рік українці запам'ятають надовго — такої тривалої, виснажливої спеки не 
лише влітку, а й восени ще не було на наших теренах.

За висновками науковців, "ситуацію в центральних, східних, південних областях, а 
також у Києві можна класифікувати як посуху. Вже в недалекому майбутньому зони 
ризикованого землеробства можуть стати зонами надзвичайно ризикованого 
землеробства, а над південними землями нависла реальна загроза опустелювання". 
Осінні дощі, на які всі сподівалися, не врятували ситуації. Потерпають не лише аграрії, 
які не мають змоги вчасно посіяти озимі культури, закласти фруктові сади тощо, а й 
мешканці сотень сіл, у чиїх криницях зникла вода.

Навіть той, хто скептично ставиться до інформації про глобальне потепління та зміни 
клімату, не може не помічати різких коливань погоди — майже до кінця вересня 
стояла літня спека, а на початку жовтня вдарили заморозки, подекуди навіть випав 
перший сніг — фото якого відразу ж заполонили Інтернет.  Супутники потепління — 
шторми і цунамі, повені і тайфуни, які трапляються дедалі частіше й призводять до 
трагедій та величезних збитків. Їх кількість і рушійна сила лише наростатимуть, бо за 
прогнозами, протягом найближчих десятиліть на планеті потеплішає на 4–5 градусів.
Учені попереджають — якщо до 2030 р. не вдасться утримати потепління в межах 2 
градусів за Цельсієм, ситуація стане неконтрольованою. Усі ці проблеми протягом двох
тижнів обговорюватимуть політики і науковці, економісти й екологи на 21й 
Конференції сторін рамкової конвенції ООН зі змін клімату — СОР 21, яка 
відкривається 30 листопада в Парижі. Ця подія, наголошують експерти, має величезне 
значення для всього світу. Очікують, що СОР 21 завершиться підписанням нової 
міжнародної угоди щодо проблем клімату, яка має на меті не допустити підвищення 
температури в планетарному масштабі більше ніж на 2 градуси за Цельсієм.
 Паризький договір, на відміну від Кіотського протоколу, не передбачає механізму 
квот. Ера торгівлі квотами завершилася — кожна країна повинна була підготувати і до
1 жовтня подати для сформування тексту світової кліматичної угоди національну 
програму боротьби зі змінами клімату на планеті.  Чи вдасться домогтися, щоб 196 
державучасниць СОР 21 дійшли згоди при обговоренні міжнародної угоди і підписали 
її? Експерти наголошують, що дуже багато тут залежатиме не лише від політиків і 
чиновників, а й від громадськості, екологічних організацій,  усіх небайдужих громадян,
які спільними зусиллями мають схиляти уряди до виконання національних 
зобов'язань і положень Паризького договору.

Посольство Франції в Україні разом із ГО "Фонд "Відкрита політика" розпочало
 інформаційну кампанію, приурочену до відкриття СОР 21. Різноманітні заходи 
відбуватимуться не лише в столиці, а й Дніпропетровську, Запоріжжі, Харкові, Львові, 
Рівному, Одесі. Серед учасників — вчені, політики, екологи і навіть артисти. Зустрічі 
відбуватимуться не лише у вигляді традиційних конференцій та круглих столів, а й 
різних культурологічних проектів. Глядачів запрошують на музичну комедію "SOS! 
Врятуємо нашу землю!", пантоміму для дітей Die Okolos.  Обговорення серйозних тем 
під загальною назвою "Від екології цінностей — до екології Всесвіту: виклики в 
умовах глобальних змін клімату" відбуватиметься щочетверга в інформаційних 
агенціях, радіо і телестудіях, наукових установах.



Перший "чистий четвер" відбувся у КиєвоМогилянській академії. У міжнародній 
конференції "Зміни клімату та їхні наслідки для довкілля й суспільства" взяли участь 
посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, науковці французьких, польських, українських 
університетів, представники Міністерства екології і природних ресурсів України та 
громадських організацій, експерти з питань екології та зміни клімату. 

Серед питань, що викликають нині найбільший інтерес, — яким буде внесок України 
до світової кліматичної угоди?  За словами в.о. міністра екології та природних ресурсів
Сергія Курикіна, наша країна бере активну участь у роботі над текстом нової 
глобальної кліматичної угоди. До підготовки та ухвалення проекту Очікуваного 
національновизначеного внеску України (ОНВВ) було залучено  фахівців, науковців, 
експертів. У результаті спільних зусиль на світ з'явилося аж п'ять варіантів, які було 
передано на розгляд Міжвідомчій комісії із забезпечення виконання Рамкової 
конвенції ООН про зміну клімату. Як наголосив С.Курикін, "члени Міжвідомчої комісії 
схвалили той проект ОНВВ, який передбачає, що Україна візьме на себе амбітну і 
водночас обґрунтовану й справедливу ціль. У 2030 році рівень викидів парникових 
газів не повинен перевищувати 60% від рівня викидів таких газів у базовому 1990 
році".

Однак далеко не всі поділяють оптимізм урядовця. Робоча група неурядових 
екологічних організацій України з питань зміни клімату проаналізувала всі варіанти 
проекту ОНВВ  і висловила низку критичних зауважень і пропозицій. За словами 
експертів, у нашій країні нарешті намітилися позитивні зміни — раніше в Мінприроди 
подібні проблеми взагалі нікого не цікавили. Нині ж фахівці почали вникати в тему, 
взялися до справи, але  складність у тому, що немає взаємодії між міністерствами і 
відомствами. Чи може Мінприроди, навіть маючи велике бажання, самостійно 
вирішувати питання енергоощадності, скорочення видобутку вугілля, яке завдає 
величезної шкоди довкіллю, реалізувати проекти з використання відновлюваних 
джерел енергії тощо? На думку експертів, багато українських чиновників, політиків, 
парламентаріїв переконані, що паризька конференція не скасує торгівлі квотами, а 
лише змінить правила.

"Коли ми проаналізували документи, підготовлені до СОР 21, зрозуміли, що уряд 
виступає за те, щоб нічого не змінювалося, — розповідає координатор програми зі 
змін клімату Національного екологічного центру України Ірина Ставчук. — 
Можновладців задовольняє нинішній стан енергетики і довкілля, відсутність 
енергоефективних технологій, змін у законодавстві. Їх не турбує, що Україна таким 
чином порушує взяті перед Енергетичним співтовариством і ЄС зобов'язання. Сьогодні
наша держава у першій двадцятці країн світу, які викидають найбільше парникових 
газів в атмосферу. Проект ОНВВ має кілька можливих варіантів, за якими Україна 
змінюватиме обсяги викидів парникових газів. Усі запропоновані сценарії 
передбачають не зменшення, а зростання цих викидів! Вони коливаються в межах від 
7% до 43 від рівня нинішнього року до 2030 року.

Безглуздо затверджувати такі показники ОНВВ, розраховуючи на можливість продажу 
квот. Якість, виваженість і достовірність цього документа, окрім усього іншого, 
визначають престиж країни на світовому рівні.
Міжнародна підтримка проектів зі зниження викидів замикатиметься на двосторонні 
домовленості. Фактично (для більшості країн) ОНВВ — це інструмент встановлення 
двосторонніх відносин з донорами та інвесторами. Більша підтримка надається тим, 



хто сам багато робить і послідовно підтримує довгострокові глобальні цілі.  Усі 
держави світу подали проекти ОНВВ, до яких включили заходи щодо енергоощадності 
та розвитку зеленої енергетики.
Країни, що розвиваються, підготували плани заходів щодо скорочення викидів за 
сценарієм "бізнес як звичайно". Приміром, Мексика готова їх скорочувати на 25%, 
Кенія — на 30%, Македонія — на 30%. Показник України — 0%. Прикро ще й те, що ми 
опинилися на одній сходинці з Росією. Позиція України щодо клімату суперечить 
узятим раніше зобов'язанням у рамках Енергетичного співтовариства, згідно з якими 
наша держава повинна збільшити частку відновлюваних джерел енергії до 11% і 
скоротити до 2020 року загальне енергоспоживання на 9% від рівня 2005–2009 років.
 Через бездіяльність урядовців  внесок України у подолання глобальної катастрофи 
сьогодні дорівнює нулю".

Громадські організації зверталися до уряду з пропозицією розглянути додатковий 
план, який передбачатиме реалізацію зобов'язань, узятих у рамках Угоди про 
Асоціацію з ЄС та Енергетичного співтовариства. Експерти очікують від можновладців 
і політиків адекватних дій. Досить уже прикривати свою бездіяльність подіями в 
Донбасі і кризою. Для України енергоощадність і  перехід на відновлювані джерела 
енергії — це не лише енергобезпека, енергонезалежність, економічна стабільність, а й 
збереження довкілля та боротьба проти глобального потепління. 

Свій план громадські активісти готували спираючись на дослідження Інституту 
економіки та прогнозування НАН України. Реалізація сценарію впровадження 
енергоефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії потребує коштів 
усього на 4% більше, ніж інші пропозиції. Завдяки впровадженню такого екологічно 
орієнтованого проекту Україна змогла б значно скоротити імпорт енергетичних 
ресурсів. Підвищення енергоефективності та використання відновлювальних джерел 
енергії допомогли б відмовитися і від російського газу, і від південноафриканського 
вугілля.  На жаль, ні економічними, ні екологічними розрахунками ніхто з чиновників 
так і не зацікавився. 

У Доповіді (2014) Міжурядової групи експертів зі змін клімату зазначається, що світові 
викиди парникових газів ще ніколи не досягали таких високих рівнів. Якщо тенденція 
найближчим часом не зміниться, то світ дуже швидко переступить поріг потепління з 
показником 2 градуси. А до кінця нинішнього століття глобальне потепління досягне 
позначок 3,7–4,8 градуса. Чим це обернеться для землян? 

"Таке потепління призведе до танення арктичного льодового щита, яке закінчиться 
підвищенням рівня моря на 6–7 метрів, — ділиться прогнозами спеціальний радник з 
питань захисту планети при президентові Франції Ніколя Уло. — Це загрозлива 
ситуація не лише для Європи, де можуть піти під воду Данія і Нідерланди, а й для 
Південної та Південно-Східної Азії. На думку фахівців, з карти світу може зникнути 
Бангладеш, де проживає 160 мільйонів людей. Через такі кліматичні зміни понад 200 
мільйонів людей стануть вимушеними переселенцями. 

Слід розуміти, що наукові моделі мають підтвердження. Якщо температура повітря 
порівняно з 1990 роком підніметься більше ніж на 2 градуси, то вже ніяка наука чи 
технологія не зможе зупинити процес кліматичних змін. Наслідки будуть 
катастрофічними. Вже нині 20–30 мільйонів людей змушені покидати свої домівки 
через кліматичні зміни.



Кліматична конференція у Парижі буде моментом істини — від урядів потрібні 
конкретні дії, а не промови. Складно об'єднати майже 200 країн, а ще складніше 
досягти консенсусу — підготувати і підписати спільний документ, враховуючи різні 
точки зору і позиції.  Колись у нас було четверо мушкетерів, яких знає весь світ. 
Паризька конференція має чотири головні виклики, за якими спостерігатиме теж увесь 
світ.

Перший. Чи буде фінальний документ універсальним, чи матиме він юридичну силу?
Другий. Чи вкаже він саме ту дорогу, яка приведе до обмеження потепління на 2 
градуси? Документ повинен мати чітко сформульовані вимоги і таблиці оцінювання.
Третій. Допоможуть чи ні розвинені багаті країни адаптуватися і розвиватися бідним 
країнам? Потрібно, щоб зобов'язання були конкретними — як саме вони 
допомагатимуть.

Четвертий. Необхідно дуже чітко розробити програми кредитування і фінансування. 
Країни повинні пояснити, які механізми вони застосовуватимуть, щоб перейти до 
економіки з використанням відновлюваної енергетики.  Потрібні зобов'язання країн 
щодо використання відновлюваних, зелених видів енергії, ціна якої повинна 
знижуватися, щоб люди мали до неї доступ. 

Ми маємо причини як для оптимізму, так і для сумнівів. Ніколи раніше не було такої 
мобілізації дипломатичних, наукових, експертних кіл, як під час підготовки до СОР 21. 
Сподіваємося, що нарешті таки отримаємо ОНВВ від усіх 196 країн-учасниць, а поки що 
маємо від 150. Важливо, щоб країни усвідомили необхідність переходу на 
низьковуглецеву економіку. Така економіка буде конкурентоспроможною завдяки двом
інструментам: треба домагатися, щоб інвестори не були зацікавлені інвестувати у 
видобувне паливо, і створити стимули, щоб вони вкладали кошти у відновлювані види 
енергетики. Я щойно повернувся з Анкари, де незабаром відбудеться засідання G20. На 
країни "великої двадцятки" припадає 85% викидів парникових газів. Вони повинні 
взяти на себе відповідальність і зробити кроки, які допоможуть утримати потепління 
на мінімально можливому рівні.  Держави повинні вкладати кошти у відновлення лісів і
ґрунтів. І не лише заради боротьби з кліматичними змінами. Відновлення ґрунтів — 
найрентабельніша інвестиція для країни. Цей меседж Франція хоче надіслати світові, 
адже ми маємо досвід у цій справі.

Ми знаємо, як протистояти кліматичним змінам, як змінювати сільськогосподарські 
технології, щоб вони були ефективними, і поліпшувати харчування людей.  Найкращий 
вибір для країн, які розвиваються, — доступ до відновлюваних джерел енергії. Де взяти
кошти? За даними Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії, 
геотермальна енергетика, біомаса вже давно стали конкурентоспроможними. 
Починаючи з 2008 року ціна  сонячної енергії впала на 80%. З тих пір  знижується і 
вартість наземної вітрової електроенергії. А відтоді, як витрати на турбіни знизилися 
на 30%, вона  стала чи не найдешевшим джерелом електрики на широкому діапазоні 
ринків.  

Парадокс — важко знайти 100 мільярдів євро щорічно для зеленого фонду. І водночас 
знаходимо 650 мільярдів для видобувних видів палива.  Сотні мільярдів, проходячи 
через різні схеми, залишаються в офшорних зонах. Якби їх обклали мізерним податком 
— усього 0,1%, то отриманих грошей вистачило б для адаптації і розвитку зеленої 
енергії.

Значення СОР 21 важко переоцінити. Це шанс урятувати  світ від катастрофи.  Заради 
цього варто багато працювати, шукати спільну мову і порозуміння, яке необхідне для 



об'єднання 196 країн. І краще це робити нині у конференц-залах у Парижі, ніж потім у 
пустельній місцевості поруч із верблюдами".   

Актуально – про екологічну безпеку

Валерія Жовтун, «Гайсинський вісник»

Ресурси обмежені, клімат змінюється, людство приречене… Ці фрази з 
певною періодичністю приміряються на близьке майбутнє. Науковці, 
активісти б’ють на сполох уже десятки років, але результати людської 
діяльності продовжують вбивати нашу Землю. Я про ті зміни, що ми з вами 
уже відчуваємо і в нас, в Україні. Наприклад, погодні. Чотири пори року 
поступово, але впевнено втрачають свої відмінні ознаки. Навіть цього 
Нового року гайсинчани надіються, що буде зимно й сніжно, а не тепло й 
болотяно.

Робота заводів, підприємств, транспорту, що викидають чималу кількість парникових
газів в атмосферу – одна з причин глобальних змін клімату. Зменшення концентрації
озону в повітрі, зростання частки вуглекислого газу – наслідки людської діяльності,
що  руйнує  життя  на  планеті.  На  щастя,  людство  усвідомлює  реальність  загрози.
Однак заходи попередження катастрофи не завжди є вчасними й результативними.
Проблема і в нерозумінні людьми нагальності вирішення таких екопитань. У номері
газети за 12 листопада була інформація про намір одного ТОВ отримати дозвіл на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для
власної котельні на території військової частини, що по вул. 1 Травня, 64. Місячний
термін для зауважень збігає через кілька днів, а звернень до міської ради з цього
приводу так і не було. А це викиди діоксиду азоту, оксиду вуглецю, діоксиду вуглецю,
що негативно впливають на все живе. Це з одного боку, а з іншого – як бути людям
без палива, без автомобілів і т.д.? 
У 2004 році Україна ратифікувала Кіотський протокол, за яким отримала можливість
продавати невикористані  нею квоти на додаткові  викиди забруднюючих речовин в
атмосферу. За даними Державної служби статистики, в минулому році в повітряний
басейн країни надійшло 3,0 млн т  забруднюючих речовин (на 1,2 млн т або на 28,8%
менше,  ніж  у  2013р.).  Це  дані  без  урахувань  результатів  окупованих  територій.
Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу відбулося, насамперед, за
рахунок скорочення обсягів виробництва промисловими підприємствами та переходу
на роботу в режимі максимальної економії газу та вугілля.
30 листопада в Парижі розпочався кліматичний саміт ООН, що триватиме до завтра.
 Сорок тисяч учасників, десять тисяч делегатів від 195 країн зібралися для вирішення
важливої  проблеми. Адже від глобального потепління людство відділяє всього-на-
всього  підвищення  загальної  температури  планети  на  кілька  градусів.  Світовій
спільноті  доведеться  підписати  нову  міжнародну  угоду  й  працювати  над
впровадженнями відновлювальних джерел енергії (сонця, вітру і т.п.). Крім того, треба
виконувати зобов’язання із зменшення викидів. Україна очікує, що викиди парникових
газів не перевищуватимуть у 2030 році 60% від рівня їх викидів у 1990 році. Однак,
якщо домовленості  між  країнами  виконуватись  не  будуть,  то  на  планету  чекають
посухи,  затоплення,  а  також зникнення  біологічних видів.  За  прогнозами науково-
дослідного гідрометеорологічного інституту, на Україну до 2050 року чекає ось така
кліматична  картина:  зими будуть  м’якшими й  коротшими,  а  літо  –  спекотнішим із
малою кількістю опадів. Дефіцит вологи, підвищення температури й посухи вплинуть
на продуктивність сільського господарства.



Дорогу подолаєш ідучи! 

Інна Гоч, WWF

Я виросла на Дністрі. Насправді, це не стрічка в біографії, це  – діагноз.  Куди йдеш?
 На річку! Майже завжди так завершувалися наші підліткові дискусії щодо проведення
вільного часу. Хто краще пірнає, хто швидше плаває, хто більшу рибу упіймав – ось 
наші критерії «крутості» того періоду.  Тут, в маленькому селі Яруга, що на 
Кам’янеччині,  я  вперше побачила, як може «цвісти» водойма – це трапилося після 
аварії на Стебниківському комбінаті. Пам’ятаю, спочатку подумалося, що хтось 
розлив величезну кількість зеленої і синьої фарби у воду, вона пливе і міниться на 
сонці, виблискуючи неймовірними кольорами. Згодом ця «фарба» вкрила майже усе 
плесо, створивши щільну непроникну ядучу плівку, що наче душила все живе. А 
потім, придивившись, я помітила якісь довжелезні балки, які сплавлялися собі 
тихенько по течії і раз по раз приставали до берегів. Чомусь згадався один із 
старовинних способів транспортування лісу – сплав річкою. Невже, пам’ятаю 
подумалося, хтось таке ще практикує? Аж згодом зрозуміла, що це зовсім не балки – 
це гігантські соми, що загинули від щедрих людських «гостинців». А ще були мертві 
судаки, коропи, марени і навіть жаби, гадюки та качки…

З тих пір пройшло багато років. Річка витримала. Частково очистилася, відновила 
запаси. І ось випала нагода знову потрапити на Дністер вже з потреб наукових, 
іхтіологічних, через багато років. Сказати, що Дністер колишній і Дністер сучасний –
 дві великі різниці, як кажуть у Одесі – це нічого не сказати.  Цього разу  до древньої 
річки підкралася екологічна проблема не локального, а планетарного  масштабу – 
глобальна зміна клімату.

Місцевим мешканцям не потрібно багато розповідати по зміну клімату і глобальне 
потепління, не треба малювати графіки і демонструвати діаграмами, не варто  
переконувати сльозливими науковими роликами, де саундтреком звучить Еearth 
Song. Вони бачать проблему кожного дня. Зі ста криниць вода залишилася в третині, 
трава в’яне і домашню худобу немає де випасати, рослини, які прекрасно обходилися
без поливу, зараз існувати без нього просто не можуть. Але особлива біда – річка. 
Точніше те, що від неї лишилося.  В деяких місцях  ширина русла зменшилася втричі,
мілководдя оголилися і там, де раніше рибалки вудили нічогенького ляща, повністю 
оголене русло. Ми не один раз бували тут з польовими виїздами: досліджували 
червонокнижні і звичні для цієї місцевості види, місця нересту і зимівлі. Цього разу ми
побачили, що існуючі потужні нерестовища вже перетворилися чи ось-ось 
перетворяться в  груди каміння, де можна організовувати хіба що біг по пересіченій 
місцевості.

Віктор Аверкієв, рибалка з майже 55-тирічним стажем переконаний, що такого різкого
зменшення рівня води у ріках він не пригадує. За словами рибалки загалом рівень 
водотоків впав   на метр-півтора. Страждають водні мешканці. Звична в цих місцях 
марена, вода від якої буквально «кипіла», останнього сезону практично перестала 
траплятися. Та що там марена! Раніше траплялося за сезон упіймати більше сотні 
особин карася сріблястого, окуня, плітки та вагою більш ніж півкілограма. А в цьому 
сезоні – два-три екземпляри. Не зрозуміло, чи такий стан пов'язаний з загальним 
зменшенням кількості риби чи з тим, що більші за вагою особини в пошуках 
оптимальних глибин відійшли униз по течії.

Придністровські села, що ми минали, подібні одне на одне, як дві краплі води. Люди 
тут роками співіснували з річкою. Стовідсотково, що вони не знайомі з терміном 
стале господарювання, але більшість саме так поводила себе здавна: наприклад, 
брали від річки риби стільки, щоб можна було використати, уникали засобів лову, що 



вбивали рибу масово. Людей, які ігнорували такі правила, в селі ніхто не поважав і 
навіть руки, прямо кажучи, при зустрічі ніхто 6 не подав. А під час нересту навіть в 
церковні дзвони в придністровських селах не дзвонили! Бо розуміли, що від того, як 
пройде цей важливий етап залежить не тільки благополуччя екосистеми річки, але й 
благополуччя їх власних родин.

 Кліматичні проблеми помічають усі місцеві, здавалося б на перший погляд, не 
пов’язані із річкою чи водою. Олена Бачинська, мешканка одного з придністровських 
сіл, пам’ятає Дністер ще до створення Новодністровської ГЕС, коли річка була 
стрімкіша і не така повноводна, а притоки легко можна було у деяких місцях за 
виграшки перестрибнути. А ось такого стрімкого зниження рівня води у річці не 
пам’ятає змалечку. На одній з приток, наприклад, оголилося місце, де були 
розташовані  панські млини, про які її розповідала ще бабця, але на власні очі їх 
вдалося побачити тільки зараз, після катастрофічного падіння рівня води. Місцеві між
собою перешіптуються, що якщо так піде далі, то незабаром з під води покажуться 
затоплені при будівництві ГЕС будинки виселених селян та сільська церква, яка теж 
потрапила «під гарячу руку» гідроенергетиків. І хоч на перший погляд це виглядає 
позитивним, бо ніби річка повертається до свого первозданного вигляду і старого 
русла та варто зазирнути глибше і зрозуміти причини такої зміни. А причини якраз у 
глобальній тенденції до підняття температур, бо ж ні Новодністровська, ні 
Дубоссарська ГЕС геть нікуди не випарувались. Тобто екосистема річки, переживши 
один стрес у вигляді спорудження ГЕС і фрагментації русла, зараз починає відчувати 
вплив наступного стресу – маловоддя.

А чи помічають зміну клімату фахівці? Можливо, усі зміни, що відбуваються 
знаходяться в межах коливань, що вже колись відбувалися у природі? Може всі ці 
явища – лише наслідок певних циклічних природніх процесів: період потепління 
зміниться періодом похолодання і всі негативні явища, які ми зараз спостерігаємо – 
тимчасові?
Ярослав Вівчарук, гідролог, переконаний, що регіональні зміни в басейні Дністра 
спровоковані глобальною зміною клімату. Спостерігається значне зниження рівня 
ґрунтових і підземних вод, значне обміління ставків, водосховищ, озер. Починаючи з  
кінця серпня і до початку листопада на річках помітне маловоддя, а рівень води у них
впав до історичного мінімуму.  На локальному рівні, звісно, можна обмежувати 
використання води, але це швидше коректує наслідки, але не впливає на причини 
зміни клімату.

А як ще можна запобігти кліматичним змінам на локальному рівні? Дуже цікаві 
проекти  реалізуються у Швейцарії, у кантонах Женева та Вале, і спрямовані на 
часткове повернення рік та їх заплав у природній стан. Адже, якщо ви думаєте, що 
бажання відчути себе царем природи, змінюючи русла річок, яке існувало у нас у 50-
ті - 60-ті – це виключно радянські тенденції – ви дуже помиляєтеся. І тут, в Швейцарії,
у 60-ті теж активно будували гідроспоруди і зарегульовували течії річок. Проте згодом
зрозуміли, що це –  шлях в нікуди. Концепція більш сучасного підходу проста: 
«більше місця річці». На ділянках, де це можливо, русло річок розширюють, а там, де
такої можливості не було – поглиблюють; береги у свою чергу укріплювали за 
допомогою балок, висаджують дерева, створюють будиночки для комах, рептилій, 
тощо. Цікаво те, що швейцарцям вдається поєднати природоохоронні заходи з 
створенням прекрасної рекреаційної зони. Саме завдяки цьому відновлені частинки 
річки стали улюбленим місцем відпочинку.

Мені здається, що успіх проекту обумовлений тим, що ініціатори не намагалися йти 
проти законів природи, а навпаки, йшли в ногу з нею, використовували природні 
особливості річки та ландшафту. Це допомогло з одного боку самій річці: відновилася



іхтіофауна і водна рослинність, а з іншого  - людині: такі заходи дозволили запобігати 
нищівним паводкам.

А що ж на рівні нашої країни? Позиція України в питанні боротьби із змінами клімату 
доволі дискутивна: національний внесок нашої держави у цю боротьбу розраховано 
із показників викидів парникових газів за 1990 рік. Тобто, насправді зменшення 
викидів у 2030 році  на 40 % від обсягу викидів 1990 року означає фактичне 
збільшення викидів на 43% від 2012 року! Проте, вселяє надію той факт, що держава 
пообіцяла переглянути ці зобов’язання після відновлення територіальної цілісності.

Вселяє оптимізм і успіх екологічних проектів, що ставлять собі на меті сприяти 
адаптації екосистеми Дністра і приток до зміни клімату. Так, вже три роки працює 
молдавсько-український  проект «Зміна клімату і безпека в басейні річки Дністер».

В рамках цього проекту планується часткове покращення водообміну між річкою та її 
прилиманними плавнями в дельті Дністра, розроблено обґрунтування для створення 
нерестовища на території Рамсарського угіддя «Талмазькі плавні», були створені 
лісонасадження уздовж берегів Дністра та його приток, а також виконується багато 
іншої важливої роботи по удосконаленню законодавчої бази для покращення 
співробітництва між Молдовою та Україною, вдосконалення експлуатації та 
регулювання роботи дністровських водосховищ та ГЕС, просвітництва та залучення 
молоді та дітей до охорони Дністра, тощо.

Звичайно, попри вищеописані і побачені нами на власні очі, у Дністра існує багато 
інших проблем, які необхідно вирішувати: браконьєрство і незаконний видобуток 
гравію, засолення нижньої частини і поява нових небезпечних інтродуцентів. Цей 
список можна продовжити. Але допоки є бажання людей охороняти і берегти річку, 
допоки вони реалізовують себе у таких потрібних справах – все вдасться, бо ж дорогу
осилить той, хто йде по ній. Так що, як співається в хіті одного із відомих українських 
гуртів, допоки сонце сяє, поки вода тече – надія є!

http://www.osce.org/ru/ukraine/110670


ВОЗМОЖНОСТИ В РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ

Олександр Галяс, Інна Іщук, Порто-Франко

Как мы и рассчитывали, опубликованная в прошлом номере статья об изменениях 
климата (см. «До роковой черты  - 0,9 градусов по Цельсию» в «Порто-франко» 
от 4 декабря с.г.) не  оставила равнодушными наших читателей.

«Ваша статья очень актуальная, - считает педагог Марина Ивановна Пурич. - 
Этим летом я особенно сильно ощутила воздействие жары.  Днем сидела дома, 
ждала, пока не спадет жара, и только тогда выходила из дома. Хорошо, что были 
каникулы. Не представляю, как могла бы работать при такой температуре.  Я 
призываю как можно больше писать об этой проблеме. Она касается каждого из 
нас».

Ее поддерживает Евгения Картомышева: «В самом деле, пора бить тревогу.  Чем
больше будет таких выступлений в прессе, тем больше будут говорить об этой 
проблеме».
Эти высказывания типичны для полученных нами откликов. И мы 
продолжаем разговор об климатических изменениях, на этот раз сфокусировав 
внимание на Одесском регионе.

Везет не каждый год   
Украине относительно повезло, поскольку климатические изменения у нас 
проявляются в смягченном виде. Так считает ректор Одесского государственного 
экологического университета, заведующий кафедрой физики атмосферы и 
климатологии, профессор Сергей Степаненко. Но это вовсе не значит, подчеркивает 
ученый, что можно «расслабиться» и отодвинуть проблему на второй план. 
Минувшее лето и - особенно - осень, с их аномально высокими температурами, 
наглядно демонстрируют, какие опасности подстерегают Украины и конкретно 
Одесский регион уже в близкой перспективе.

Напомним, что согласно прогнозам изменения климата на территории Украины до 
2050 года, которые разработаны Украинским научно-исследовательским 
гидрометеорологическим институтом и Одесским государственным экологическим 
университетом, зимы у нас станут мягче и короче, а лето жарче. Зимой и весной 
увеличится количество осадков, зато уменьшится летом, что на фоне повышения 
температуры чревато серьезным дефицитом влаги, особенно на юге. А это более 
чем серьезная угроза для сельского хозяйства, одной из немногих отраслей, которые
потенциально способны поднять украинскую экономику. Ведь уже сегодня, по 
данным Минагропрома, украинские сельхозпроизводители кормят более 180 млн. 
человек на всей планете.  И это далеко не предел, если, разумеется, вести 
грамотную политику.  

Между тем, в перспективе климат на юге Одесской области станет таким, что там 
сможет развиваться разве что овцеводство.  Или же придется культивировать 
засухоустойчивые сорта зерновых, которые способны выживать в новых условиях.

А вот в северной части региона для зерновых культур условия, напротив, улучшатся. 
И там придется увеличивать посевную площадь под этими культурами, чтобы 
компенсировать потери, понесенные в северных районах. 



Такие изменения повлекут за собой необходимость перераспределения трудовых 
ресурсов, изменений в технической базе, агрономии и т.п.  Финансовые расходы на 
эти процессы даже «на глазок» измеряются сотнями миллионов, если не 
миллиардами.

Не меньшими потерями грозит рост интенсивности таких явлений, как  шквалы, 
смерчи, грады, ливни, что также вызвано климатическими изменениями. В качестве 
примера можно привести сентябрь 2013 года, когда в Арцизском, Тарутинском и 
Саратском районах Одесской области за двое суток выпала полуторамесячная 
норма осадков.  Ущерб составил более 150 млн грн.  

И это – только   в одной области. Что же говорить обо всей стране?!  

Пришли и к нам «тропические ночи»
Климатические изменения в не меньшей степени, чем на экономику, влияют и на 
здравоохранение.

В одном из откликов, полученных редакцией, врач Сергей Лекарев обращает 
внимание на то, что в последние годы увеличилось количество гипертоников –  как 
следствие аномально высоких  температур. А ведь, согласно исследованиям, 
количество жарких дней в году будут только расти.  Более того.  В нашем регионе 
стало чуть ли не привычным такое явление, как «тропические ночи», когда 
температура воздуха даже в ночное время превышает 20 градусов. От этого 
страдают десятки тысяч гипертоников, астматиков и других потенциально больных 
людей. 

Парадоксальным образом сказываются климатические изменения и на 
рекреационном ресурсе нашего региона. С одной стороны, расширяется границы 
курортного сезона. Это положительный аспект.  Но интенсивность солнечных лучей 
становится такой, что в перспективе невозможно будет находиться на пляже, не 
рискуя получить ожоги.

Вода – фактор  стратегический 
Но самая, быть может, серьезная угроза, которую несет Украине и нашему региону 
глобальное потепление, это изменение гидрологического режима.

Климат в нашей южной степной зоне становится все более засушливым.  За 
последние 30 лет, по данным профессора С. Степаненко, количество осадков 
уменьшилось на 15%. В то время как  температура воздуха возросла более чем на 
один градус.  Между тем, чем выше температура, тем быстрее испаряется с 
поверхности вода. От этого больше всего страдают малые  и средние  реки, которые 
мелеют, а то и просто исчезают. Для нашего региона это, увы, характерное явление.
 А с исчезновением реки ухудшаются условия жизни тех, кто живет на ее берегах.
   Нет воды – нет жизни: это аксиома.

Ситуацию ухудшает еще и тот фактор, что в Украине именно реки является 
основным источником водопотребления. В то время, как в цивилизованном   мире 
все больше  переходят на подземные источники, где качество воды неизмеримо 
лучше. 
Одесситы потребляют воду из Днестра.  Это главный источник.  Вспомним  фильм 
«Жажда»: когда  фашисты захватили  водокачку в Беляевке, город остался без воды.
Однако уже достаточно давно  в Днестре наблюдается  уменьшение водности. 
(Чтобы было понятно: водность – это количество воды, проносимое рекой с её 



бассейна за определенный   отрезок времени по сравнению с нормой (средним 
значением) для данного периода). Этот фактор  плюс необдуманная деятельность 
человека привели к тому, что в реке  растет  концентрация загрязняющих веществ, а 
значит, резко ухудшается   качество воды. Сейчас вода в Днестре  -  четвертого 
уровня загрязнения. Это самый низкий уровень; дальше, что называется, плыть 
некуда.  А это  требует немалых дополнительных затрат для обеззараживания.  И 
все равно качество потребляемой  нами воды, мягко говоря, оставляет делать 
лучшего.  

Водные ресурсы сегодня переходят в разряд стратегических, но  наши руководители 
все никак не могут осознать неизбежность этого процесса.  

- Будучи депутатом областного совета, - рассказывает профессор С.Степаненко, -  я 
добивался, чтобы ни в коем случае  не давали разрешения на использование 
подземных источников для технических целей, особенно на юге Одесской области. 
Стратегически нам нужно уходить от миллионных затрат на водоводы которые 
тянутся  по Татарбунарскому, Саратскому районам,  и переходить на использование 
подземных источников. Тем более, что имеются относительно недорогие системы 
очистки.

Уменьшение водности грозит гибелью изолированных от моря лиманов - 
Куяльницкого, Тилигульского, озера Сасык. Взять к примеру, Тилигульский лиман. 
Раньше это было самое чистое хранилище пресной воды на всем Юге Украины. Но 
вот на его берегах разрешили строить дачи и  все отходы с подпочвенными водами 
пошли в лиман. Лиман лишился источника пресной воды и сегодня его  соленость 
вдвое выше, чем у моря в  Одесском заливе.

Потери – к минимуму
С вероятностью, превышающей 90%, ученые прогнозируют серьезные изменения 
глобального климата, которые приведут изменению условий жизни людей в 
практически всех (в т.ч. и в нашем) регионах Земного шара, - утверждает  С. 
Степаненко (который, напомним,  помимо того, что является ректором 
экологического университета, еще и заведует кафедрой физики атмосферы и 
климатологии).  -  При этом большая часть потерь, которые может понести природа и
человечество, практически неизбежна, поскольку выброс газов, приводящих к 
глобальному потеплению, уже произошел. Поэтому первоочередной задачей 
является разработка мероприятий по минимизации этих последствий

Нельзя сказать,  что проблема в нашем городе и регионе совсем уж «спущена на 
тормозах». 
Взять, к примеру, улицу Балковскую, которая после каждого ливня становилась 
непроходимой. Но после того, как там расчистили «ливневки», ситуация изменилась 
в лучшую сторону.  Хотя надо  признать, что все равно ливневая канализация в 
Одессе находится в плохом состоянии.   Попросту говоря, она устарела.  Надо 
менять оборудование и расширять сеть минимум вдвое.  Это огромные 
капиталовложения, но нынешние и потенциальные убытки от ливней и градов в 
целом  куда значительнее.  

В условиях дефицита влаги следует решать вопросы о  сбросе воды, которую можно 
очищать и использовать для полива цветов, фонтанов и т.п..  Точно также можно 
использовать для технических целей воду, которую сбрасывают с очистных 
сооружений.

Предупрежден – значит вооружен



Из-за увеличения интенсивности градов и смерчей нужна нормальная служба 
прогнозирования, предупреждения.  Вроде той, которая уже более 30 лет существует
в США.  Эта служба позволила свести до минимума человеческие жертвы от 
смерчей.
И, конечно, нельзя экономить на развитии гидрометеослужбы.  Для начала хотя бы 
купить локатор, который позволяет за три-четыре часа определить, что по этой 
территории пройдет смерч. И значить, можно будет предупредить водителей, чтобы 
убрали машины, чтобы люди не выходили на улицу и т.п. 

Нужно пересматривать энергетическую составляющую. Ввиду глобального 
потепления сокращается количество дней, когда следует подавать в дома тепло. 
Зато летом увеличивается потребление энергии для кондиционирования.  Чтобы 
люди не падали в обморок, не получали инсульты, инфаркты, гипертонические 
кризы, в транспорте нужно устанавливать кондиционеры (особенно это касается 
маршруток.

И, безусловно, следует   беречь зеленые насаждения.

Из истории известно, что, когда русские войска взяли крепость Хаджибей, там  росла
одна-единственная  старая груша, которую даже обозначали на тогдашних картах в 
качестве ориентира. Потом грушу спилили, но взамен наши предки создали оазисы 
зеленой зоны, которая защищает нас от жары.

Аврал -  себе дороже  
Нами приведено всего лишь несколько направлений минимизации в нашем регионе 
последствий глобальных климатических изменений. На самом   деле их гораздо 
больше. Так, в  Одесском  экологическом  университете, помимо чисто научных 
результатов по теории климата, получены серьезные практические результаты по 
изменениям водных ресурсов Украины, структуры сельского хозяйства, влиянию 
прогнозируемых изменений климата на потребление энергии в коммунальном 
хозяйстве и др.  Увы, эта работа ведется в большей степени на энтузиазме ученых.
 Недооценка же научных исследований и рекомендаций со стороны власть 
предержащих,  слабое финансирование (или даже полное  отсутствие) 
финансирования работ  по адаптации к изменяющимся климатическим  условиям, 
может привести к тому, что придется  в каждом сезоне снова и снова  аврально 
бороться с непогодой. А это обойдется намного дороже – как в плане финансовых 
потерь, так и человеческих.  

Решение – в движении
На Всемирной   конференции ООН по проблемам климата, которая проходит в эти 
дни  под Парижем,  делегаты из 195 стран мира представили  вариант нового 
соглашения по борьбе с глобальным потеплением.  Сейчас проходят переговоры по 
урегулированию разногласий.  

Хорошая новость – это то, что была проявлена политическая воля для заключения 
глобального соглашения, - считает представитель   международной  экологической 
организации «Гринпис» Мартин Кайзер.

Знаменитый американский предприниматель Генри Кайзер считал, что проблемы – 
это «возможности в рабочей одежде». Что ж, работы в данном направлении   - 
непочатый край. И вовсе не стоит ждать «суда» от глобального соглашения. Немало 
есть вопросов, которые можно и нужно решать на местном уровне. 



Как пример – предложение  нашего читателя С.Н.Короваева. «Помню, как   в детстве 
на прогулке в парке или на пляже,  в жару  можно было  попить из фонтанчика 
свежей холодной воды, - пишет  пенсионер. -  Было бы здорово возродить  эту услугу
для населения».
Решаемый вопрос? Безусловно. Но нужно понимать, что тут не обойтись  без 
давления общественности.  И радует, что среди наших  читателей есть такие, кто, как
студентка  Анастасия Грамидон, принимает активное участие в экологических 
акциях. Или такие, кто, как пенсионерка В. К. Семеновская, - «согласна выступать на 
митингах в поддержку экологии, чтобы нас услышала власть и предприняла все 
возможное для спасения природы».

Ибо, хуже нет, коль проблемы стоят, а решение висит без движения.



 «Особливий внесок у розвиток кліматичної теми у ЗМІ»

Ольга Веснянка, Громадське радіо 

2015 рік — кандидат на найспекотніший рік в історії метеоспостережень
http://hromadskeradio.org/gromadskahvylya/2015rikkandydatnanayspekotnishyyrikvistoriyi
meteosposterezhen

В Україні зросла кількість пилових бурь і збільшився розмір крупинок граду, — еколог 
про прояви зміни клімату
http://hromadskeradio.org/gromadskahvylya/vukrayinizroslakilkistpylovyhburizbilshyvsya
rozmirkrupynokgraduekologproproyavyzminyklimatu

«Україні не треба збільшувати викиди CO2» — експертка зі змін клімату
http://hromadskeradio.org/gromadskahvylya/ukrayininetrebazbilshuvatyvykydyco2ekspertka
zizminklimatu

 «Позиція України по скороченню викидів є неадекватною», – еколог
http://hromadskeradio.org/gromadskahvylya/pozyciyaukrayinyposkorochennyuvykydivye
neadekvatnoyuekolog
: http://hromadskeradio.org/gromadskahvylya/gromadskahvylyaza15zhovtnyachastynadruga)

 «Збереження клімату починається з роздільного збору сміття», — екологи
http://hromadskeradio.org/gromadskahvylya/zberezhennyaklimatupochynayetsyazrozdilnogo
zborusmittyaekology

Кліматична справедливість має бути відновлена, — екоактивістка Інна Індутна
http://hromadskeradio.org/gromadskahvylya/klimatychnaspravedlyvistmayebutyvidnovlena
ekoaktyvistkainnaindutna

http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/klimatychna-spravedlyvist-maye-buty-vidnovlena-ekoaktyvistka-inna-indutna
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/klimatychna-spravedlyvist-maye-buty-vidnovlena-ekoaktyvistka-inna-indutna
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/zberezhennya-klimatu-pochynayetsya-z-rozdilnogo-zboru-smittya-ekology
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/zberezhennya-klimatu-pochynayetsya-z-rozdilnogo-zboru-smittya-ekology
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/gromadska-hvylya-za-15-zhovtnya-chastyna-druga
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/pozyciya-ukrayiny-po-skorochennyu-vykydiv-ye-neadekvatnoyu-ekolog
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/pozyciya-ukrayiny-po-skorochennyu-vykydiv-ye-neadekvatnoyu-ekolog
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/ukrayini-ne-treba-zbilshuvaty-vykydy-co2-ekspertka-zi-zmin-klimatu
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/ukrayini-ne-treba-zbilshuvaty-vykydy-co2-ekspertka-zi-zmin-klimatu
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/v-ukrayini-zrosla-kilkist-pylovyh-bur-i-zbilshyvsya-rozmir-krupynok-gradu-ekolog-pro-proyavy-zminy-klimatu
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/v-ukrayini-zrosla-kilkist-pylovyh-bur-i-zbilshyvsya-rozmir-krupynok-gradu-ekolog-pro-proyavy-zminy-klimatu
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/2015-rik-kandydat-na-nayspekotnishyy-rik-v-istoriyi-meteosposterezhen
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/2015-rik-kandydat-na-nayspekotnishyy-rik-v-istoriyi-meteosposterezhen

	Дорогу подолаєш ідучи!
	Інна Гоч, WWF
	Я виросла на Дністрі. Насправді, це не стрічка в біографії, це  – діагноз.  Куди йдеш?  На річку! Майже завжди так завершувалися наші підліткові дискусії щодо проведення вільного часу. Хто краще пірнає, хто швидше плаває, хто більшу рибу упіймав – ось наші критерії «крутості» того періоду.  Тут, в маленькому селі Яруга, що на Кам’янеччині,  я  вперше побачила, як може «цвісти» водойма – це трапилося після аварії на Стебниківському комбінаті. Пам’ятаю, спочатку подумалося, що хтось розлив величезну кількість зеленої і синьої фарби у воду, вона пливе і міниться на сонці, виблискуючи неймовірними кольорами. Згодом ця «фарба» вкрила майже усе плесо, створивши щільну непроникну ядучу плівку, що наче душила все живе. А потім, придивившись, я помітила якісь довжелезні балки, які сплавлялися собі тихенько по течії і раз по раз приставали до берегів. Чомусь згадався один із старовинних способів транспортування лісу – сплав річкою. Невже, пам’ятаю подумалося, хтось таке ще практикує? Аж згодом зрозуміла, що це зовсім не балки – це гігантські соми, що загинули від щедрих людських «гостинців». А ще були мертві судаки, коропи, марени і навіть жаби, гадюки та качки… З тих пір пройшло багато років. Річка витримала. Частково очистилася, відновила запаси. І ось випала нагода знову потрапити на Дністер вже з потреб наукових, іхтіологічних, через багато років. Сказати, що Дністер колишній і Дністер сучасний –  дві великі різниці, як кажуть у Одесі – це нічого не сказати.  Цього разу  до древньої річки підкралася екологічна проблема не локального, а планетарного  масштабу – глобальна зміна клімату. Місцевим мешканцям не потрібно багато розповідати по зміну клімату і глобальне потепління, не треба малювати графіки і демонструвати діаграмами, не варто  переконувати сльозливими науковими роликами, де саундтреком звучить Еearth Song. Вони бачать проблему кожного дня. Зі ста криниць вода залишилася в третині, трава в’яне і домашню худобу немає де випасати, рослини, які прекрасно обходилися без поливу, зараз існувати без нього просто не можуть. Але особлива біда – річка. Точніше те, що від неї лишилося.  В деяких місцях  ширина русла зменшилася втричі, мілководдя оголилися і там, де раніше рибалки вудили нічогенького ляща, повністю оголене русло. Ми не один раз бували тут з польовими виїздами: досліджували червонокнижні і звичні для цієї місцевості види, місця нересту і зимівлі. Цього разу ми побачили, що існуючі потужні нерестовища вже перетворилися чи ось-ось перетворяться в  груди каміння, де можна організовувати хіба що біг по пересіченій місцевості. Віктор Аверкієв, рибалка з майже 55-тирічним стажем переконаний, що такого різкого зменшення рівня води у ріках він не пригадує. За словами рибалки загалом рівень водотоків впав   на метр-півтора. Страждають водні мешканці. Звична в цих місцях марена, вода від якої буквально «кипіла», останнього сезону практично перестала траплятися. Та що там марена! Раніше траплялося за сезон упіймати більше сотні особин карася сріблястого, окуня, плітки та вагою більш ніж півкілограма. А в цьому сезоні – два-три екземпляри. Не зрозуміло, чи такий стан пов'язаний з загальним зменшенням кількості риби чи з тим, що більші за вагою особини в пошуках оптимальних глибин відійшли униз по течії.

Придністровські села, що ми минали, подібні одне на одне, як дві краплі води. Люди тут роками співіснували з річкою. Стовідсотково, що вони не знайомі з терміном стале господарювання, але більшість саме так поводила себе здавна: наприклад, брали від річки риби стільки, щоб можна було використати, уникали засобів лову, що вбивали рибу масово. Людей, які ігнорували такі правила, в селі ніхто не поважав і навіть руки, прямо кажучи, при зустрічі ніхто 6 не подав. А під час нересту навіть в церковні дзвони в придністровських селах не дзвонили! Бо розуміли, що від того, як пройде цей важливий етап залежить не тільки благополуччя екосистеми річки, але й благополуччя їх власних родин.

 Кліматичні проблеми помічають усі місцеві, здавалося б на перший погляд, не пов’язані із річкою чи водою. Олена Бачинська, мешканка одного з придністровських сіл, пам’ятає Дністер ще до створення Новодністровської ГЕС, коли річка була стрімкіша і не така повноводна, а притоки легко можна було у деяких місцях за виграшки перестрибнути. А ось такого стрімкого зниження рівня води у річці не пам’ятає змалечку. На одній з приток, наприклад, оголилося місце, де були розташовані  панські млини, про які її розповідала ще бабця, але на власні очі їх вдалося побачити тільки зараз, після катастрофічного падіння рівня води. Місцеві між собою перешіптуються, що якщо так піде далі, то незабаром з під води покажуться затоплені при будівництві ГЕС будинки виселених селян та сільська церква, яка теж потрапила «під гарячу руку» гідроенергетиків. І хоч на перший погляд це виглядає позитивним, бо ніби річка повертається до свого первозданного вигляду і старого русла та варто зазирнути глибше і зрозуміти причини такої зміни. А причини якраз у глобальній тенденції до підняття температур, бо ж ні Новодністровська, ні Дубоссарська ГЕС геть нікуди не випарувались. Тобто екосистема річки, переживши один стрес у вигляді спорудження ГЕС і фрагментації русла, зараз починає відчувати вплив наступного стресу – маловоддя.

А чи помічають зміну клімату фахівці? Можливо, усі зміни, що відбуваються знаходяться в межах коливань, що вже колись відбувалися у природі? Може всі ці явища – лише наслідок певних циклічних природніх процесів: період потепління зміниться періодом похолодання і всі негативні явища, які ми зараз спостерігаємо – тимчасові?
Ярослав Вівчарук, гідролог, переконаний, що регіональні зміни в басейні Дністра спровоковані глобальною зміною клімату. Спостерігається значне зниження рівня ґрунтових і підземних вод, значне обміління ставків, водосховищ, озер. Починаючи з  кінця серпня і до початку листопада на річках помітне маловоддя, а рівень води у них впав до історичного мінімуму.  На локальному рівні, звісно, можна обмежувати використання води, але це швидше коректує наслідки, але не впливає на причини зміни клімату.

А як ще можна запобігти кліматичним змінам на локальному рівні? Дуже цікаві проекти  реалізуються у Швейцарії, у кантонах Женева та Вале, і спрямовані на часткове повернення рік та їх заплав у природній стан. Адже, якщо ви думаєте, що бажання відчути себе царем природи, змінюючи русла річок, яке існувало у нас у 50-ті - 60-ті – це виключно радянські тенденції – ви дуже помиляєтеся. І тут, в Швейцарії, у 60-ті теж активно будували гідроспоруди і зарегульовували течії річок. Проте згодом зрозуміли, що це –  шлях в нікуди. Концепція більш сучасного підходу проста: «більше місця річці». На ділянках, де це можливо, русло річок розширюють, а там, де такої можливості не було – поглиблюють; береги у свою чергу укріплювали за допомогою балок, висаджують дерева, створюють будиночки для комах, рептилій, тощо. Цікаво те, що швейцарцям вдається поєднати природоохоронні заходи з створенням прекрасної рекреаційної зони. Саме завдяки цьому відновлені частинки річки стали улюбленим місцем відпочинку.

Мені здається, що успіх проекту обумовлений тим, що ініціатори не намагалися йти проти законів природи, а навпаки, йшли в ногу з нею, використовували природні особливості річки та ландшафту. Це допомогло з одного боку самій річці: відновилася іхтіофауна і водна рослинність, а з іншого  - людині: такі заходи дозволили запобігати нищівним паводкам.

А що ж на рівні нашої країни? Позиція України в питанні боротьби із змінами клімату доволі дискутивна: національний внесок нашої держави у цю боротьбу розраховано із показників викидів парникових газів за 1990 рік. Тобто, насправді зменшення викидів у 2030 році  на 40 % від обсягу викидів 1990 року означає фактичне збільшення викидів на 43% від 2012 року! Проте, вселяє надію той факт, що держава пообіцяла переглянути ці зобов’язання після відновлення територіальної цілісності.

Вселяє оптимізм і успіх екологічних проектів, що ставлять собі на меті сприяти адаптації екосистеми Дністра і приток до зміни клімату. Так, вже три роки працює молдавсько-український  проект «Зміна клімату і безпека в басейні річки Дністер».

В рамках цього проекту планується часткове покращення водообміну між річкою та її прилиманними плавнями в дельті Дністра, розроблено обґрунтування для створення нерестовища на території Рамсарського угіддя «Талмазькі плавні», були створені лісонасадження уздовж берегів Дністра та його приток, а також виконується багато іншої важливої роботи по удосконаленню законодавчої бази для покращення співробітництва між Молдовою та Україною, вдосконалення експлуатації та регулювання роботи дністровських водосховищ та ГЕС, просвітництва та залучення молоді та дітей до охорони Дністра, тощо.

Звичайно, попри вищеописані і побачені нами на власні очі, у Дністра існує багато інших проблем, які необхідно вирішувати: браконьєрство і незаконний видобуток гравію, засолення нижньої частини і поява нових небезпечних інтродуцентів. Цей список можна продовжити. Але допоки є бажання людей охороняти і берегти річку, допоки вони реалізовують себе у таких потрібних справах – все вдасться, бо ж дорогу осилить той, хто йде по ній. Так що, як співається в хіті одного із відомих українських гуртів, допоки сонце сяє, поки вода тече – надія є!
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